
42. Het teken van de zwangere vrouw in de hemel zichtbaar

“En er verscheen een groot teken in de hemel: een vrouw, bekleed met de zon, en de maan was onder haar 
voeten en op haar hoofd een kroon van twaalf sterren. En zij was zwanger en schreeuwde het uit in 
barensnood en in haar pijn om te baren.”(Openbaring 12:1-2, HSV)

Als we deze profetie lezen, valt op dat er gesproken wordt over een hemel, zon, maan en twaalf 
sterren. Daarnaast wordt er ook gesproken van een ‘vrouw’. Het heeft er alle schijn van dat er letterlijk iets 
zichtbaar is in de hemel op een bepaald moment in de toekomst, waarmee God iets wil communiceren. Is dit
alleen voor Johannes’ ogen bestemd? Of is dit iets wat wij in de toekomst ook kunnen zien? De Amerikaan 
Scott Clarke vroeg zichzelf dit hardop af, na het bestuderen van de documentaire 180 over de zogenaamde 
ster van Bethlehem. “Als de eerste komst van Jezus immers aangeduid werd met een teken aan de hemel,
181 waarom dan de tweede komst ook niet?” dacht Clarke. 

Al in het eerste hoofdstuk van de Bijbel maakt God duidelijk dat de hemellichamen primair dienen tot
aanduiding van vaste tijden. 182 In het originele Hebreeuws staat hier het woord moëdim, 183 wat ook als 
afspraak, ontmoeting  of feestdag  vertaald kan worden. Hetzelfde woord moedim  wordt bijvoorbeeld in 
Leviticus 184 ook gebruikt om de 7 door God Zelf ingestelde feesten aan te duiden. Bij het kijken naar de 
sterren worden veel christenen al snel zenuwachtig, maar oorspronkelijk kon men in de sterren zelfs het 
evangelie lezen. 185 Van zo’n uitspraak krijgen veel mensen jeuk, maar bedenk dat Job de dierenriem noemt 
bij zijn Hebreeuwse naam, de mazzeroth  en zelfs 2 sterrenbeelden, te weten de Pleiaden en de Orion. 186 
Satan misbruikte de dierenriem en maakte er een perversiteit van. Langzaam ontstonden in het Midden-
Oosten de mysterieuze scholen waarbij men meende persoonlijke voorspellingen te kunnen maken in plaats 
van iets te leren over het evangelie voor allen. Om die reden moeten we ons als christenen dus niet met 
astrologie bezig houden. Wat we hier echter zullen ontdekken, is een teken dat verband houdt met 
astronomie. Heel feitelijke zaken die gewoon terug te vinden zijn in de sterren en de Bijbel. 

In Genesis 187 lezen we over Jozef die een droom heeft over een zon, een maan en elf sterren die 
zich voor hem neerbuigen. Zijn vader Jakob wordt boos over de droom en geeft ons meteen de interpretatie 
ervan. De zon, maan en sterren representeren Israël. Jozef is zelf vermoedelijk een twaalfde ster, hoewel dat
niet expliciet genoemd wordt. Ook in Openbaring 12 zien we een zelfde soort teken, alleen wordt er 
informatie aan toegevoegd. Er gebeurt iets met Israël. Ze wordt zwanger en baart een kind. Hoewel de 
dominante uitleg altijd geweest is dat dit kind Jezus is, moeten hierbij wel enkele aantekeningen gemaakt 
worden. Typologisch klopt het inderdaad dat er veel gelijkenissen zijn tussen het verhaal van Jezus’ leven en
het teken in Openbaring 12, maar er zijn ook enkele verschillen die een vereenzelviging tegenspreken. 

Men legt de vergelijking vaak op één van deze twee manieren uit: 

1. De vrouw is Israël en Jezus het mannelijke Kind. De draak is Herodes en probeert het Kind te verslinden.
188 Het Kind wordt weggerukt naar Egypte en ontkomt op die manier aan Zijn lot.

2. De vrouw is Israël en Jezus het mannelijke Kind. De draak is satan die probeert Jezus te verslinden 
tijdens Zijn bediening. Jezus vaart echter ten hemel op en ontkomt op die manier aan Zijn lot.

Hoe we de vergelijking ook uit proberen te leggen, in beide gevallen zorgt het voor een aantal 
onoverkomelijke problemen. Want in vers 9 van Openbaring 12 lezen we dat de draak de duivel is. 
Bovendien wordt het kind weggerukt naar de hemel, naar Gods troon en niet naar Egypte.

Als we de draak als Satan in de bediening van Jezus plaatsen, klopt het evenmin. Want we lezen in 
Openbaring 12 niet dat het Kind nog de tijd heeft om nog ruim 30 jaar op te groeien voor Het ten hemel 
vaart, eerder het tegenovergestelde. Vers 4 en 5 geven juist aan dat het kind direct verslonden zou worden 
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zodra het geboren was. Zoals deze verzen aangeven, is de opname hier een reddingsactie om te 
voorkomen dat het kind ten prooi zou vallen aan de draak. Dat was nu niet echt het geval bij de hemelvaart 
van Jezus. 189 Jezus steeg langzaam op, in plaats van dat Hij werd weggerukt. Het was daar heel sereen, en 
bovendien hoefde Jezus niet te vluchten voor Satan. Hij had hem zojuist overwonnen! 

Wat we zullen moeten overwegen, is het volgende. Jezus is het Hoofd van de gemeente, en wij Zijn 
lichaam. 190 Als Jezus als Hoofd zal regeren met een ijzeren staf, is het ook logisch dat wij als lichaam in de 
toekomst met Hem zullen meeregeren. Velen denken bij die ijzeren staf exclusief aan Jezus, maar ook aan 
de gemeente wordt een ijzeren staf beloofd in Openbaring. 191 Dat wordt verder bevestigd in diverse andere 
passages. 192 Het teken wijst vooruit naar de geboorte van het kind dat uiteindelijk opgenomen zal worden. 
Het woord hiervoor in het Grieks is harpazo, wat zoiets als wegrukking  betekent. 193 Het is iets heel 
plotselings. Een reddingsoperatie. Het is precies hetzelfde woord als Paulus in de eerste brief aan 
Thessalonica gebruikt om de doctrine van de zogenaamde opname te introduceren. 194 

Met deze informatie in onze achterhoofden kunnen we helderder kijken naar de betekenis van het 
teken. Maar is het ook een echt teken dat wij met onze ogen zullen kunnen zien in de sterrenhemel? Scott 
Clarke zocht het uit, door alle gegevens die we vanuit de Bijbel weten mee te nemen in zijn zoektocht. 
Hiervoor gebruikte hij het computerprogramma Stellarium, waarmee een simulatie gemaakt kan worden van 
de stand van de sterren op elk gewenst moment in de tijd. Zowel in het verleden als in de toekomst. Doordat 
we dankzij grote namen zoals Johannes Kepler en velen na hem heel nauwkeurig weten hoe de sterren en 
planeten door het heelal bewegen, kunnen we algoritmen laten uitrekenen wanneer we een bepaalde 
sterrenstand kunnen zien. 

Allereerst is er de vrouw. Maar hoe kunnen we nu een vrouw herkennen in de sterren? Traditioneel 
is er slechts één vrouw in de sterrenbeelden te zien. Virgo. De maagd. In de Hebreeuwse Mazzeroth  stond 
dit sterrenbeeld ook wel bekend als Bethulah. Hoewel men als geheugensteuntje vaak een vrouw in de lucht 
probeert te tekenen, was dat oorspronkelijk niet hoe de patriarchen en Hebreeërs elkaar het evangelie 
duidelijk maakten. Dat ging door de helderste ster te zoeken in het sterrenbeeld, en vervolgens de  
opvolgende sterren in lichtsterkte. De helderste ster in Bethulah heet in het Hebreeuws Zerah, wat Zaad  
betekent. Het is het Zaad van de vrouw, het Nageslacht Jezus dat Satan uiteindelijk de kop zal vermorzelen.
195 De volgende ster heet Tsemech, wat Spruit  betekent. Jezus is de Spruit uit de stam van Juda, van David 
om nog preciezer te zijn, Die zal heersen. 196 En zo zijn er nog veel meer namen van de opvolgende sterren 
en hun decanen. Alle namen van deze sterren en deze decanen bij elkaar vertellen zo het verhaal van het 
evangelie. 197 Om die reden wist Job al in het oudste boek van de Bijbel te vertellen dat zijn Verlosser leeft.
198 

De maagd, de vrouw in de dierenriem is dus Israël, en vertelt een verhaal over Jezus. Toch voegt 
Openbaring 12 er informatie aan toe, zoals we gezien hebben. Want typologisch past dit inderdaad bij het 
verhaal van Jezus, het Hoofd. Maar in letterlijke zin spreekt het vooral over wat ons als Lichaam te wachten 
staat. De opname. Een reddingsactie die ervoor zorgt dat wij niet door die grote verdrukking heen hoeven, 
waar Satan rondgaat als een briesende draak. 199 De zon en maan in de profetie spreken verder voor zich, 
maar hoe moeten we dan naar die kroon kijken van 12 sterren? Want er bevindt zich inderdaad een 
sterrenbeeld boven het ‘hoofd’ van de vrouw, het sterrenbeeld Leeuw, maar die bestaat normaliter uit slechts
9 hoofdsterren. Kijk dan eens naar de volgende afbeelding.
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die grote verdrukking heen hoeven te gaan.

34

https://www.khouse.org/articles/2014/1193/
https://www.blueletterbible.org/lang/lexicon/lexicon.cfm?Strongs=G726&t=KJV


Linksonder ziet u het sterrenbeeld maagd, wat de vrouw representeert. Rechtsboven ziet u het 
sterrenbeeld leeuw, wat 9 sterren van de kroon representeert. Het is dus zo dat de ‘vrouw’ niet altijd een 
kroon van 12 sterren heeft, maar omdat planeten bewegen, is dat eens in de zoveel tijd wél het geval. Op 23
september 2017 was dit precies het teken dat in de lucht te zien was, met 3 planeten precies op één lijn, 
vanaf Regulus richting Jupiter. Op die manier vormde het een ‘kroon’ van 12 sterren, op het ‘hoofd’ van de 
vrouw. Bedenk dat men in de Griekse taal nauwelijks onderscheid maakte tussen sterren en planeten. 
Planeten waren ‘dwalende sterren’, zoals we ook lezen in bijvoorbeeld de zendbrief van Judas. 200 Bijzonder 
genoeg vormt dit plaatje ook esthetisch precies de kroon van de oude koningen die heersten over geheel 
Egypte. 201 Het is interessant dat ook Jozef zo’n teken zag van zon, maan en 12 sterren en hij onderkoning 
werd in Egypte. Dat dit spektakel op deze manier zo in de hemel te zien viel, was een unicum dat slechts 
eens in de 7000 jaar voorkwam, onderzocht onder andere Clarke. 202 Wat ook bijzonder is, is dat de Leeuw 
ook gekoppeld wordt aan het koningschap, van het eerste Bijbelboek 203 tot het laatste. 204 

Wat betreft de maagd is er ook esthetisch iets te zien wat op een vrouw lijkt die in een barende 
positie ligt, zit of staat. Het hangt er net vanaf hoe u het plaatje in uw hoofd draait. Ze heeft de zon op haar 
schouder, als een soort broche die haar jurk bij elkaar houdt. Het doet denken aan de peplos  die Griekse 
vrouwen in die tijd droegen. 205 Op die manier zou u kunnen zeggen dat zij bekleed is met de zon. Tot nu toe 
hebben we het echter alleen nog maar over vers 1 gehad van Openbaring 12. In vers 2 staat dat de vrouw 
ook zwanger is. Als we denkbeeldige lijnen zouden trekken in de hemel, zou de planeet Jupiter op 20 
november 2016 in de buik van de vrouw gekomen zijn. Vanaf de zijkant komt hij ‘in’ de vrouw, wat meteen 
doet denken aan het feit dat Eva uit de rib van Adam genomen werd 206 en Jezus in Zijn zij werd gestoken. 207

Vervolgens blijft Jupiter, door zijn enorme grootte ook wel de koningsplaneet genoemd, precies 42 weken in 
de ‘buik’ van de vrouw, waar deze ook nog eens een optische omwenteling maakt. Die omwenteling wordt 
niet door Jupiter zelf veroorzaakt, maar door het feit dat onze planeet zelf beweegt. 208 Het lijkt hierdoor 
optisch net alsof de ‘baby’ heen en weer beweegt in de buik, zoals dat in het echt ook gebeurt.
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208 Encyclopedia Britannica, Retrograde Motion

35

https://www.britannica.com/science/retrograde-motion
https://www.britannica.com/topic/peplos
https://www.unsealed.org/2017/08/the-revelation-12-sign-is-unique.html
http://watchfortheday.org/judah.html


Wellicht vindt u dit allemaal een beetje vergezocht, maar besef u ook dat Jozef de sterren zag 
‘buigen’ in Genesis 37. Na 42 weken, op 9 september 2017, verlaat Jupiter de denkbeeldige lijnen, de ‘buik’ 
van de vrouw en men zou dit als een geboorte kunnen zien. Kort daarop, op 23 september 2017, zijn de zon,
de maan en de sterren ook in de goede positie en wordt dit unieke plaatje compleet gemaakt. 

Hoewel veel christenen hoopten dat op die datum ook de opname van de gemeente  plaats zou 
vinden, zoals dat in vers 5 van Openbaring 12 genoemd wordt, liet dat moment op zich wachten. En achteraf
gezien is dat logisch. Want tussen de eerste twee verzen van dat hoofdstuk en het vijfde vers zitten nog vers
3 en 4. In dit vers wordt gesproken over een draak met 7 koppen en 7 kronen. Het is bijzonder dat er vóór de
enige vrouw in de dierenriem ook een ‘draak’ te zien is. Eigenlijk is het een slang, maar Johannes maakt in 
het hoofdstuk duidelijk dat de draak en de slang één en dezelfde persoon zijn: de duivel. 209 Die slang in de 
dierenriem is het enige sterrenbeeld dat uit twee gedeelten bestaat. De staart van de slang (Serpens Cauda)
en de kop van de slang (Serpens Caput). Zij wordt onderbroken door een man die met de slang worstelt, het 
sterrenbeeld Ophiuchus. 210 Dat lijkt weer héél erg op wat er verder in het hoofdstuk gebeurt, als de 
aartsengel Michaël met Satan worstelt en hem uit de hemel werpt. 211 De kop van de slang (Serpens Caput) 
bestaat uit 7 hoofdsterren. Direct boven dat sterrenbeeld vinden we het sterrenbeeld Corona Borealis, wat 
de noorderkroon betekent. Ook dit sterrenbeeld bestaat uit 7 hoofdsterren, waarmee de denkbeeldige lijnen 
getrokken worden. 

De moeilijkheid is dat, hoewel vers 1 en 2 vervuld zijn door een unieke samenloop van hemellichamen, dat 
bij vers 3 en 4 niet gezegd kan worden. Dit sterrenbeeld is altijd zo geweest. Het is dus lastig om hier een 
specifieke datum aan te koppelen. In elk geval is duidelijk dat we de volgende elementen missen; de 10 
horens en 1/3e van de sterren die naar de aarde geslingerd wordt. Sommige christenen denken aan een 
ander soort teken, maar als we de tekst in het Grieks nauwkeurig bestuderen, kan dat helemaal niet. Er zijn 
in het Grieks namelijk 2 woorden voor het woord ander. Er is allos, wat een ander van hetzelfde soort 
betekent. En er is heteros, wat een ander van een ander soort betekent. 212 Het woord dat hier in de 
grondtekst genoemd wordt, is allos. 213 We kunnen dus een zelfde type vervulling verwachten voor dat teken.

Op het moment van schrijven zijn we ruim een jaar verwijderd van de vervulling van de eerste 2 
verzen van Openbaring 12. Veel christenen vragen zich af waarom de opname van de gemeente nog niet 
geweest is. Besef u allereerst dat God niets hoeft. Hoewel we wel een idee kunnen hebben van de ‘tijden’ 
waar we in leven, 214 is profetie als kijken in een donkere spiegel. 215 We zijn in het seizoen, dat is duidelijk 
geworden na de vervulling van het eerste teken. En een teken wijst altijd vooruit. Een verkeersteken staat 
nooit op het kruispunt zelf, het staat altijd vóór het kruispunt. Anders zou de waarschuwing te laat zijn. De 
ster van Bethlehem was 2 jaar voor de geboorte van Jezus al gezien door de wijzen uit het Oosten. 216  Maar
ook op zo’n tijdsspanne moet u zich niet vastpinnen. We zijn dichtbij en de opname van de gemeente  zal 
niet lang meer op zich laten wachten, dat is zeker. 
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